REGULAMIN
NIEODPŁATNYCH WARSZTATÓW AKTORSKICH
W CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
realizowanych w ramach projektu „KANTATA… dla młodych”.
§1
Informacje ogólne
1. Warsztaty aktorskie to spotkania mające na celu rozwój kompetencji społecznych i twórczych
wśród młodych.
2. Program warsztatów (zwany dalej „programem”) jest kierowany do młodzieży w wieku 16-20.
3. Program został opracowany i będzie realizowany przez Fundację Act 4 Art im. Meisnera, z
siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 b/9 w Warszawie.
4. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, przeprowadzenie programu jest finansowane w ramach
Funduszu Animacji Kultury i jest realziowane w ramach Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022
oraz Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
5. Warsztaty odbywać się będą w terminie między 9-19 czerwca 2018 w Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2.
6. Liczba spotkań: 3 warsztaty. Jeden warsztat trwać będzie 4 godziny. W jednym warsztacie może
wziąć udział do 15 osób.
§2
Rekrutacja
1. Zapisy na zajęcia odbywają się przez Internet, za pośrednictwem zgłoszeń mailowych na adres
projekt@cpk.art.pl. W zgłoszeniu uczestnik podaje: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, rok urodzenia,
w przypadku osób niepełnoletnich, imie i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do opiekuna prawnego oraz
zeskanowany i podpisany regulamin.

2. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń i odpowiedni wiek uczestnika. Osoby
zapisane powyżej limitu miejsc przechodzą na listę rezerwową i wchodzą do grupy, jeśli zwolni się
miejsce.
3. Uczestnicy mogą zapisać się na wszystkie 3 warsztaty, wybierając warsztat priorytetowy,
w którym chcą wziąć udział. Jeśli na pozostałe warsztaty będzie miejsce, uczestnik zostanie
poinformowany o możliwości uczestnictwa także w warsztatach nie oznaczonych przez siebie jako
priorytetowe.
4. Nieprzybycie na jeden warsztat po potwierdzeniu obecności skutkuje niemożliwością
uczestnictwa w kolejnych warsztatach. Na to miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej
(organizator poinformuje chętnych drogą mailową lub telefonicznie).
§3
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnacja z uczestnictwa w programie przed rozpoczęciem projektu odbywa się poprzez
przesłanie informacji o tej decyzji przez uczestnika pocztą elektroniczną na adres
projekt@cpk.art.pl.
§4
Organizacja zajęć
1. Każdy uczestnik programu przychodzi na zajęcia najpóźniej 5 minut przed ich rozpoczęciem.
Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
2. Na początku zajęć sprawdzana jest lista obecności.
3.Uczestnicy programu są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia
i organizatorów. W przypadku zakłócania przez uczestnika zajęć lub stwarzania sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu innych osób lub grożących uszkodzeniem sprzętu organizatorzy

zastrzegają sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć lub do usunięcia z grupy bez możliwości
uczestnictwa w kolejnym warsztacie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Rodzice/opiekunowie młodzieży do 18 roku życia uczestniczących w programie wyrażają zgodę
na otrzymywanie informacji związanych z organizacją projektu, w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy
z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
2.Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w programie zgłaszający wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji
zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133,
poz. 883).
3. Zapisanie i udział uczestnika w programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez
rodzica/opiekuna prawnego zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach o
charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej i Facebooku Fundacji
Fundacji Act 4 Art im. Meisnera oraz Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe
(fotografie i filmy wideo oraz film dokumentalny relacjonujące przebieg zajęć).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
5. O wszelkich zmianach uczestnicy programu będą informowani za pośrednictwem strony
internetowej cpk.art.pl.
Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia:
…………………………………………………………………………………………………..
Data, czytelny podpis opiekuna prawnego lub uczestnika warsztatów (osoby powyżej 18 roku życia)

